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มิสจิราภรณ   ริวิแอร
มิสนงเยาว   หวานอารมย
ม.พงษเพชร   ลาบลึก 
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 ภราดารชานนท  อุดมสูงเนิน
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 ภราดาพิทยา     เตื่อยตา
 ภราดารชานนท  อุดมสูงเนิน

  ขอตอนรับทานผูปกครอง บุคลากร และนักเรียนทุกคนสูปการศึกษา 2561 ดวยสโลแกนที่เริ่มตนไปพรอมกัน คือ “Love with our hearts 

and hands” ตลอดหลายเดือนที่ผานมาโรงเรียนไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ� อเนนการพัฒนาคุณภาพทั้งครูและนักเรียน เชน การพัฒนาครูดาน

ภาษาอังกฤษ ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย, ครูเขารวมอบรมจัดการเรียนการสอนแบบ STEM & STREAMSS, กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย, 

ผูบริหารพบนกัเรียนเพ� อแบงปนความรูและขอคดิ, กิจกรรมสงเสริมและตอตานยาเสพตดิ, กิจกรรม PBL, กิจกรรมทางศาสนาพุทธ-คาทอลกิ, กิจกรรม

การเรียนรูจากศูนยฝกทักษะอาชีพ, กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีและกิจกรรมเดน ฯลฯ 

  และจากเหตกุารณทีน่กัฟุตบอลทมีหมปูาอะคาเดม ี13 ชีวิต ตดิในถ้ําหลวง เม� อวันที ่23 มถุินายน 2561 โดยไดมกีารรวมพลงัแรงกายและแรงใจ

จากทกุฝายทัง้ในและตางประเทศ เพ� อใหการชวยเหลอื จนคนพบ และอยูในข้ันตอนการนาํตวัออกมาตามลาํดบัตอไป จากเหตกุารณดงักลาวสามารถ

ถอดเปนบทเรียนสําหรับทุกคนและสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการเรียนทั้งในและนอกหองเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและวิชาลูกเสือ

เนตรนารี ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในปการศึกษา 2561 ที่เนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM & STREAMSS 

โดยบูรณาการความรูวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และทุกวิชาเขาดวยกัน เพ� อใหนักเรียน คิดเปน และสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

 ขอพระพรอันอุดมของแมพระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ไดอํานวยพรใหทุกทาน มีความสุขความเจริญตลอดไป

 I would like to welcome all our dear parents, school personnel and students to the 

Academic Year 2018 starting together with the slogan “Love with our hearts and hands”. 

Over the past several months the school has organized a variety of activities to focus on 

quality development for both the teachers and students. These activities included English 

language development training for teachers held in Hyderabad, India; STEM and STREAMSS 

seminar-workshop for teachers; disciplinary trainings and practices; school board of adminis-

trators meeting with students to share their knowledge and insights; promotion and anti-drug 

activities; PBL activities; Buddhist & Catholic religious activities; skills learning activities from 

the ACU Vocational Training Centre; awarding ceremonies to recognize students with excel-

lent academic performances and students with outstanding contributions in various school 

activities.

 And from the incident involving 13 lives from the Moo Pa Academy team who were 

trapped in Tham Luang Cave on 23rd June 2018, the combination of power and physical strength 

from both Thai and foreign sectors to successfully locate and rescue them amid complicated 

and dangerous rescue operations, we can all take this incident as a lesson for everyone and it 

reflects the importance of learning both inside and outside the classroom particularly in Eng-

lish and scouting subjects. This is consistently in line with the educational management of the 

school in the academic year 2018 that emphasizes on teaching and learning through STEM and 

STREAMSS where mathematics, science, English and technology are taught using integrated 

strategies; and students are expected to be able to apply their knowledge in daily life.

 May the loving heart of Our Lady of Assumption and St. Louis Marie Grignion de Montfort bless us all with happiness 

and prosperity.
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มอบรางวัล“100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จ.อุบลราชธานี  

เข้าร่วมอบรมเร่ืองการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย “Active Learning” ร่วมขับเคล่ือนนโยบายประเทศไทย 4.0 และเวลา  

13.00-16.30 น. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนต่างๆ  

พบปะคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และมอบรางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ณ De Montfort Hall   

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

On 27
th
 February 2018, from 09.00 to 12.00 the administrators and teachers of private schools of  

Ubon Ratchathani province participated in the workshop on Management for Academic Excellence with  

“Active Learning” together with Thailand Support Policy 4.0. In the afternoon, Dr. Phayom Chinawong, Secretary  

General of the Private Education Commission met the administrators and teachers of private schools to provide 

information on education policy as well as officiated the awarding of commemorative pins to private school 

teachers in celebration of the 100
th
 year anniversary of private education in Thailand. The event was held at the  

De Montfort Hall of Assumption College Ubonratchathani.

100
th
 Year Anniversary of Private 

School Education Awarding Ceremonies



2 วารสาร ACU2 วารสาร ACU

ACU News 

ACU Night 2018

Assumption College Ubonratchathani organized the ACU Night 2018 with the theme 

that focused on the local culture of Ubon Ratchathani province on 22
nd
 February 

2018 for pre-school and higher secondary level students and the primary and lower 

secondary level students on 23
rd
 February 2018. The event aimed at encouraging 

students to express themselves creatively on stage.
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ACU Night 2018 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดงาน ACU Night 2018 “ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญสืบฮีตวิถีถ่ินคนดีศรีอุบล” ในวันที่  

22 กุมภาพันธ ์2561 สำาหรับนกัเรียนระดบัช้ันอนบุาล, ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย และวันที ่23 กุมภาพันธ ์2561 สำาหรับนกัเรียนระดบัช้ันประถมศกึษา  

และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์บนเวที

ACU Night 2018
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มอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และพิธีมอบวุฒิบัตร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ De Montfort Hall เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 

และสร้างขวัญกำาลังใจสำาหรับนักเรียนที่มีความวิริยะอุตสาหะ นักเรียนเรียนดี และนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน 

M.6 Graduation Day

Assumption College Ubonratchanthani held its post-graduation activities for grade 12 students of the academic 

year 2017 on 14
th
 February 2018 and the graduation ceremonies on 16

th
 February 2018 at the De Montfort  

Hall. The event aimed at enhancing one’s self-esteem and giving honour to students with perseverance,  

outstanding academic performance and for having completed the highest educational level of the school.
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อบรม Waldorf วันที่ 20-22 เมษายน 2561 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จำานวน 5 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการศึกษา 

Waldorf ตามแนวมนษุยป์รัชญา อนัเปน็ประโยชนต์อ่การดแูลนกัเรียนดา้นพฤตกิรรมทัง้เดก็ทัว่ไปและเดก็พิเศษในโรงเรียน ภายใตค้วามคิด “No one 

is left behind” ร่วมกับคณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ณ บ้านสวนสาลิการีสอร์ท จังหวัดนครนายก  ซึ่งจัดอบรมโดย สำานักงานพัฒนาศักยภาพ 

ผู้เรียนแนวมนุษย์ปรัชญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

อบรม “การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และนิเทศการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561” โรงเรียน 

อัสสัมชัญอุบลราชธานี  จัดการอบรม “การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และนิเทศการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2561” สำาหรับคุณครูผู้สอนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่  โดย มิสดรุณี ขันโท นักวิชาการฝ่าย 

การศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้การอบรม

Waldorf Workshop From 20
th
-22

nd
 April 2018, five Assumption  

College Ubonratchathani teachers together with the Saint Gabriel School 

teachers participated in the Waldorf Education Workshop based on 

human philosophy which is useful in looking after students with and 

without behavioral problems in schools under the concept “No one 

is left behind.” The activity was held at Ban Suan Salica Resort in  

Nakorn Nayok province, organized by the Human Development Philosophy  

Center, Saint Gabriel School.

Assumption College Ubonratchathani organized  

a workshop on “Checking of Lesson Plans and 

Teaching Supervision Based on Basic Educa-

tion Core Curriculum 2018” participated in by the  

teaching staff from all levels held on 21
st
-22

nd
 April 

2018 at Saint Mary’s Hall. The resource speaker was  

Ms.DaruneeKantho,academicianfromthe Commission 

on Education, Foundation of the Brothers of Saint 

Gabriel in Thailand.

Workshop on Checking of Lesson Plans and Teaching Supervision 

Based on the Basic Education Core Curriculum 2018
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Assumption College Ubonratchathani together with 

Institute of Organization Development, Assumption 

University organized a workshop on “Creating Digital 

Value Through Business Design” held on 3
rd
 May 2018 

at the Martin Learning Center at Assumption College 

Ubonratchathani.

Personnel Training for Financial Support of FSG Schools The Commission  

on Finance and Temporal Goods of the Foundation of the Brothers of Saint Gabriel in Thailand organized a  

project “Personnel Training for Financial Support of FSG Schools”, Academic Year 2017 held on 28
th
-29

th
 April 2018 

at Butnamtong Hotel in Mueang District Lampang province. Bro. Dr. Dechachai Sripijarn, director of Assumption  

College, acted as the chairman of the opening ceremonies in place of the provincial superior of the Foundation 

of the Brothers of Saint Gabriel. The resource speakers included Bro. Dr. Weerayuth Boonpraman, director of As-

sumption College Thonburi; Bro. Dr. Prawat Suthinont, director of Assumption College Ubonratchathani, chairman 

of the Finance and Temporal Goods of the Foundation of the Brothers of Saint Gabriel; Dr. Phirata Phakdeesaty-

apong; and Ajarn Phimchaya Burincharoen.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าด้วยดิจิทัล” โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กร  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าด้วยดิจิทัล” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 

Martin Learning Center โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

โครงการอบรมบคุลากรดูแลด้านการเงนิของโรงเรยีนในเครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ฝา่ยการเงินและทรัพยสิ์นมลูนธิคิณะเซนตค์าเบรียล

แหง่ประเทศไทย จดัโครงการ “อบรมบคุลากรดแูลดา้นการเงนิของโรงเรียนในเครือฯ” ปกีารศกึษา 2560 ในวันที ่28-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรม 

บุษย์นำ้าทอง อ.เมือง จ.ลำาปาง  โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ / ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการเจ้าคณะ 

เซนตค์าเบรียลฯ เปน็ประธานในพิธเีปดิ  เเละภราดา ดร.วีรยุทธ บญุพราหมณ์ ผูอ้ำานวยการ โรงเรียนอสัสัมชัญธนบรีุ,  ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์   

ผูอ้ำานวยการ โรงเรียนอสัสัมชัญอบุลราชธาน ี/ ประธานฝา่ยการเงนิและทรัพยสิ์นมลูนธิิคณะเซนตค์าเบรียลฯ, ดร.ภริตา ภกัดีสัตยพงศ์ และ อ.พิมพ์ชยา  

บุรินทร์เจริญ  เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ

Workshop on Creating Digital Value Through Business Design
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โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6” วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทีมงานกลุ่ม ปตท.ร่วมกับ รายการช่อง 9 การ์ตูน เข้ามานำาเสนอโครงการ  

“พลงัเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6” ที่โรงเรยีนอัสสมัชญัอุบลราชธานี โดยมี ภราดา ดร.ประวตั ิสทุธินนท์ ผู้อำานวยการ, มิสปริญญท์พิย์ แสนใจ หวัหนา้ฝ่าย

วิชาการ, และตวัแทนคณะครู เข้าร่วมรับฟังโครงการฯ โดยเชิญชวนใหน้กัเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญอบุลราชธาน ีร่วมสง่ผลงานประกวดไอเดยีสร้างสรรค ์

โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6” ในหัวข้อ “นวัตกรรมขยะ...กู้โลก” ผ่านการวาดภาพและเขียนโครงการอธิบายจินตนาการ ลงบนกระดาษ A4

บันทึกเทปรายการ “มองรอบทิศ” วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายธีระชัย  

จีงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายประชา กิจตรงศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมบันทึกเทปรายการ “มองรอบทิศ”  

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำาปี 2560”  

กับ “ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน พัฒนาคุณภาพอย่างไร” โดยมีกำาหนดออกอากาศ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา  

16.00-16.30น. NBT ช่อง 11 อุบลราชธานี 

“The 6
th
 Little  Power Changes the World” Project On 21

st
 May 2018, the PTT 

team in cooperation with Channel 9 Cartoon came to present a project entitled “The 6
th
 Little Power Changes 

the World” held at Assumption College Ubonratchathani attended by Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the director,  

Ms. Parintip Saenjai, Academic Department Head and teacher-representatives.  The ACU students were invited 

to submit a project to join in the creative ideas project competition under the title “Waste innovation…Save the 

World” through drawing pictures and writing  based on imagination using A4 paper.

Pre-recording at “Mong Rop Tit” on Channel 11On 26
th 
June 2018, Bro. Dr. Prawat 

Sutthinont, the school director together with Mr. Theerachai Juengwiwattanaporn, the Parent-Teacher Association 

president, and Mr. Pracha Kittrongsiri, the Alumni Association president joined in the pre-recording at “Mong 

Rop Tit” TV program of the National Broadcasting Services of Thailand in Ubon Ratchathani under the theme 

“King’s Prize School Awardee for Large Primary School Level, Academic Year 2017” and “How does cooperation 

between community and school develop quality?”. The recorded segment was aired on Tuesday 26
th
 June 2018 

from 16.00-16.30 on NBT Channel 11.
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Student Discipline Workshops The Student Affairs Department together with the teaching 

staff organized a regular workshop on student discipline immediately after the morning assembly to practice  

meditation, good manners, doing the “wai” and code of conduct for students in all levels held at the  

De Montfort Hall (primary 1-6 on Tuesdays, secondary 1-3 on Wednesdays and secondary 4-6 on Thursdays).

BSG School Workers Sport’s Competition  Assumption College Ubonratchathani participated 

in the BSG School Workers Sport’s Competition for academic year 2018 held from 30
th
 April to 1

st
 May 2018 at 

Assumption College Lampang. The event aimed at promoting among workers of the Foundation of the Brothers 

of Saint Gabriel Schools in Thailand the opportunity to engage in physical exercise, maintain good health and 

spend their free time productively as well as maintain pleasant relationships among the workers.

อบรมระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับครูผู้สอนทุกระดับชั้น จัดอบรมนักเรียนในช่วงเช้าหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ - สวดมนต์  

เพื่อฝึกสมาธิ, มารยาท, การไหว้ และระเบียบวินัย สำาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ห้องประชุม De Montfort (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกวัน

อังคาร, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกวันพุธ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกวันพฤหัสบดี) 

การแข่งขันกีฬาพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย ประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ออกกำาลังกาย รักษาสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

พนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
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STEM Distance Education Workshop for Teachers Assumption College Ubon-

ratchathani sent some teachers to participate in the workshop “Distance Learning System through STEM  

Education” for primary 4-6 teachers held from 19
th
-21

st
 May 2018 and primary 1-3 teachers on 26

th
–28

th 
May 2018 

at the Training Centre (Sor.Chor 153), Marie Niramol School. The workshop was organized by the Private Educa-

tion Promotion Group, Ubon Ratchathani Provincial Education Office.

วัดไชซเ์ส้ือมอ่ฮ่อมและถ่ายภาพนักเรยีน เพื่อจดัทำาบตัร Smart Purse วันที ่21-31 พฤษภาคม 2561 ฝา่ยธรุการการเงนิ ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ  

ดำาเนินการวัดไชซ์เสื้อม่อฮ่อมนักเรียนทุกระดับชั้น และถ่ายภาพนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดทำาบัตร Smart Purse (เป็นบัตรประจำา

ตัวนักเรียน และบัตรแลกซื้ออาหารเครื่องดื่ม) 

อบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM ศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ส่งตัวแทนบุคลากรครูผู้สอนเข้าร่วม “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล  

ตามโครงการบูรณาการ STEM ศึกษา” สำาหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 และสำาหรับครูผู้สอน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การอบรม (สช.153) โรงเรียนมารีย์นิรมล จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เอกชน  สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

Mo-hom Shirt and Smart Purse From 21
st
-31

st
 May 2018, the Finance and Accounting  

Department together with the Resource Center measured the sizes of mo-hom shirts for students in all levels and 

took photos of new students of academic year 2018 in order to issue Smart Purse cards (a student identification 

card and redemption card for food and beverages) 
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ผูบ้รหิารพบปะนักเรยีน คณะภราดา และคณะกรรมการทีป่รึกษาผูอ้ำานวยการ พบปะนกัเรียนทกุเช้าหลงักิจกรรมสวดมนตเ์คารพธงชาต ิเพื่อใหก้าร

อบรม ตลอดจนให้ความรู้ ข้อคิด หรือข่าวต่าง ๆ ที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ตลอดปีการศึกษา

ค่ายผู้นำาสภานักเรียน วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561  งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายผู้นำา  

สภานักเรียน ประจำาปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.3-ม.6 ที่มีความสนใจ เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้นำาและกล้าแสดงออก  ที่ห้องประชุม

เซนต์แมรี่

Administrator’s Meeting with Students  The Brothers and the Director’s Advisory Board Committee  

meet with the students every morning after the flag ceremony and the morning prayer in order to train and also provide  

knowledge, information and news to students throughout the academic year.

Student Council Leadership Camp On 9
th
 June 2018, the Student Council Group under the  

supervision of the Student Affairs Department of Assumption College Ubonratchathani organized a  

Student Council Leadership Camp 2018 participated in by interested students from primary 3 to secondary  

6. The purpose of the camp was to instill leadership skills and courage to express oneself held at Saint Mary’s Hall.
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Wai Kru Ceremonies 2018 Assumption College Ubonratchathani held its Wai Kru Day for academic 

year 2018 on 14
th
 June 2018 at the De Montfort Hall. The event encouraged students to express love, respect 

and gratitude towards their teachers which were done in 4 separate times: 

   08.00–10.00 Primary 1-6   (Bro. Rachanon Udomsungnern as the chairman of the ceremonies)

   10.00–11.30 Pre-school   (Bro.Dr. Visith Sriwichairattana as the chairman of the ceremonies)

   13.00–14.20 Secondary 1-3  (Bro.Dr. Prawat Sutthinont as the chairman of the ceremonies)

   14.30–15.40 Secondary 4-6  (Bro. Pittaya Tueaita as the chairman of the ceremonies)
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พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุม De Montfort เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก เคารพ และกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ โดยกำาหนดจัดพิธ ี

ไหว้ครู แบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 08.20 น. - 10.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา 

รอบที่ 2 เวลา 10.10 น. - 11.30 น. ระดับชั้นอนุบาล

รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. - 14.20 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รอบที่ 4 เวลา 14.30 น. - 15.40 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ภ.รชานนท์  อุดมสูงเนิน  เป็นประธาน)

(ภ.ดร.วิศิษฐ์   ศรีวิชัยรัตน์  เป็นประธาน)

(ภ.ดร.ประวัติ    สุทธินนท์  เป็นประธาน)

(ภ.พิทยา    เตื่อยตา   เป็นประธาน)
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Recognition Day 2018 Assumption College Ubonratchathani held its annual awarding ceremonies 

to recognize students with excellent academic performance as well as students with outstanding contributions 

in various school activities for the academic year 2017. The ceremonies were held on 22
nd
 June 2018 from  

08.00–12.00 at the De Montfort Hall with Dr. Gowit Ploenchit, director of Ubon Ratchathani Primary Education 

Office Area 1 who presided over the awarding of certificates and plaques and later delivered his speech in the 

presence of students and their supportive parents and school personnel

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและกิจกรรมเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและกิจกรรมเด่น  

ปกีารศกึษา 2560 ในวันศุกร์ที ่22 มถุินายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00–12.00 น. ณ หอ้งประชุมเดอ มงฟอร์ต  โดยม ีดร.โกวิท  เพลนิจติต์  ผูอ้ำานวยการ 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ สร้างขวัญกำาลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการ 

เรียนดี และช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสมำ่าเสมอ
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Parents-Teachers Meet-up & Parents’ Meeting Day 2018

Assumption   College   Ubonratchathani  organized   an   activity   “Parents-Teachers   Meet - up & Parents’ Meeting    Day   2018  

from 09.00 – 12.00 at the De Montfort Hall for three consecutive Saturdays:

2
nd
  June 2018  Nursery to Kindergarten 3 level parents

9
th
  June 2018  Primary 1-6 level parents

16
th
 June 2018  Secondary 1-6 level parents 

The activity aimed at building a good relationship between home and school. The parents were notified and 

made to understand the policy, educational administration structure for academic year 2018 and met with the 

respective classroom teachers for other matters that parents should be aware of.

กิจกรรม “วันผู้ปกครองพบครูประจำาชั้น และประชุมผู้ปกครอง ประจำาปีการศึกษา 2561” โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรม  

“วันผูป้กครองพบครูประจำาช้ัน และประชุมผูป้กครอง  ประจำาปกีารศกึษา 2561”  ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ทีห้่องประชุม De Montfort  ดงันี้

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นบริบาล - อนุบาล 3

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน-โรงเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบ เข้าใจนโยบาย, ทิศทางการบริหารการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561  

และพบปะครูประจำาชั้นเพื่อรับทราบแนวปฏิบัตัิอื่น ๆ ที่ผู้ปกครองควรทราบ
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Merit-making on Wisakha Bucha Day On 28
th
 May 2018, the Community Relations Group in  

cooperation with the Social Studies Learning Group led teachers and 400 secondary 1 and 2 students to  

participate in the merit – making, listening to sermon and procession activities in observance of the Wisakha 

Bucha Day held at Ban Na Kwai Temple. 

ร่วมทำาบุญวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 งานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ นำาคณะครู และนักเรียนระดับชั้น 

ม.1-ม.2 จำานวน 400 คน ไปร่วมทำาบุญถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนา  และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วัดบ้านนาควาย
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Winner in Arts Competition: “Against Human Trafficking” On 5
th
 June 2018, 

the Arts Learning Group led Janthapapha Thangoen, a primary 5/1 student to receive the award for winning the 

arts competition with the theme “Against Human Trafficking” for primary level in connection with Anti-Human 

Trafficking Day in Ubon Ratchathani 2018. The governor of Ubon Ratchathani province, Mr. Sarit Witoon, awarded 

the certificate and cash award of 3,000 baht held at the Praiphayom Conference Room of Ubonratchathani  

Rajaphat University.

Youth Drug Trafficking Network WorkshopThe Discipline Section under the Student  

Affairs Department led student-representatives to participate in the workshop on Youth Drug Trafficking Network 

Program according to the school- police coordination program (1 police 1 school) held on 31
st
 May 2018 at the 

Vijitra Conference Room of Vijitra Pittaya School in Warin Chamrap district Ubon Ratchathani province organized 

by the Ubon Ratchathani Provincial Police Office.

ร่วมอบรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำาต้านยาเสพติด งานปกครอง  ฝ่ายกิจการนักเรียน นำาตัวแทนนักเรียน ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชน 

แกนนำาต้านยาเสพติด ตามโครงการตำารวจประสานโรงเรียน (1 ตำารวจ 1 โรงเรียน)  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมวิจิตรา โรงเรียน 

วิจิตราพิทยา อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี   จัดโดย ตำารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

รับรางวัล ชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพ “ต่อต้านการค้ามนุษย์” วันที่ 5 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำานักเรียน  

ด.ญ.จันทัปปภา ทาเงิน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  เข้ารับรางวัล ชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพ “ต่อต้านการค้ามนุษย์” ระดับ

ประถมศึกษา งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำาปี 2561 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรต ิ

มอบเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 3,000 บาท ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (ACU Vocational Training Centre) โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางด้านทักษะอาชีพ  สำาหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 ทุกคน โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น  

มุ่งเน้นการสาธิตและปฏิบัติจริง 15 ครั้ง/ภาคเรียน เมื่อครบ 15 ครั้ง นักเรียนจะได้รับผลงานกลับบ้านคนละ 1 ชิ้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดทักษะอาชีพ และสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และเป็นพื้นฐานนำาไป 

ต่อยอดความรู้ในอนาคตได้  โดยจะมีทั้งหมด 4 Shop 9 กิจกรรม  ได้แก่ 

Shop 1 การปลูกพืชผักสวนครัว / การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

Shop 2 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ / การเย็บปักถักร้อย

ACU Vocational Training Centre

The Vocational Training Centre of Assumption College Ubonratchathani organized activities to support  

students’ life skills development through the process of learning professional skills for all primary 1 to secondary 3  

students, by offering short term courses that focus on demonstration and practicality for 15 times per semester. 

Upon completion of 15 sessions, every student brings home a piece of their work. The center aimed at encour-

aging students to spend their free time productively, have initiative to be creative, develop career skills and gain 

knowledge that can be applied in real life, and serve as a foundation for future knowledge. The center offers 4 

different shops with 9 activities altogether as follows:

Shop 1: Vegetable Gardening/  Growing Ornamental Plants 

Shop 2: Creative Arts / Embroidery 

Shop 3: Electricity / Basic Drawing / Woodcraft

Shop 4: Food Preservation/ Food Professing

Shop 3 ไฟฟ้าน่ารู้ / การเขียนแบบเบื้องต้น / งานไม้

Shop 4 การถนอมอาหาร / การแปรรูปอาหาร
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Summer Course 2018 Assumption College Ubonratchathani held its Summer Course 2018 from 

26
th
 March to 27

th
 April 2018 for primary 1 to secondary 4 students to prepare them academically. Moreover,  

it aimed at developing students in 5 dimensions such as physically, emotionally, spiritually, socially and  

intellectually. The summer course was opened to ACU students as well as those from other schools.

Summer Course 2018 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer Course 2018) ระหว่างวันที่  

26 มีนาคม-27เมษายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำาหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.4 อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนครบทั้ง 

5 มิติ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยเปิดรับนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี และจากโรงเรียนภายนอก
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STEM & STREAMSS Workshop The Academic Department initiated a workshop on creating 

measurement and evaluation tools / STEM and STREAMSS education participated in by the teaching staff.  

Ms Darunee Kantho, an academician from the Commission on Education of the Saint Gabriel’s Foundation of 

Thailand was the resource speaker held from 7
th
-11

th
 May 2018 at the De Montfort Hall.

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน  2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยมี ภราดา 

ดร.ประวัติ  สุทธินนท์  ผู้อำานวยการโรงเรียน เป็นประธานฯ เพื่อให้คุณครูและนักเรียนตระหนักและเห็นความสำาคัญของภาษาไทย และร่วม

สืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป  

อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM & STREAMSS ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำาเครื่องมือวัดและประเมินผล /  

การจดัการเรียนรู้ STEM & STREAMSS  ใหกั้บครูผูส้อนโดย มสิดรุณี ขันโท นกัวิชาการ ฝา่ยการศึกษา มลูนธิคิณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย

เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ De Montfort Hall 

Sunthorn Pu Day On 26
th
 June 2018, the Thai Learning Group initiated the Sunthorn Pu Day and Na-

tional Thai Day activities with Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the director of Assumption College Ubonratchathani 

as the chairman of the event. The purpose of the activities was to let the teachers and students recognize and 

appreciate the importance of Thai language as well continue to preserve the Thai heritage.
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School Personnel Seminar, Academic Year 2018  Assumption College Ubonratcha-

thani organized a seminar for all school personnel prior to the opening of the new academic year 2018 held 

from 7
th
–11

th
 May 2018. The seminar aimed at building mutual understanding regarding school policies, settings 

and various practices.

สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดสัมมนาบุคลากรครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำาปีการศึกษา 2561 ระหว่าง

วันที่  7-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในเรื่องนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน

เป็นสนามทดสอบ นศท. วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ดำาเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนที่ 

มีความประสงค์ สมัครเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำาปีการศึกษา 2561  ณ สนามทดสอบโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2018 Military Training Course Exam Venue On 7
th
 June 2018, the Army Reserve Force  

Students’ Training Center 22
nd 

Military Circle conducted the capacity performance test of students who aspire to join the military 

training course for the academic year 2018 held at Assumption College Ubonratchathani
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Monthly Holy Mass Rev. Fr. Chanvit Ngamwong, the director of the Epiphany Seminary in Ubon  

Ratchathani, was the main celebrant in the Holy mass held on 21
st 
June 2018 at the De Montfort Hall; attended 

by the Brothers, school board of administrators, teachers, Catholic students and students from Primary 2 & 5, 

Secondary 2 & 5 levels.

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดภาคเรียน บาทหลวงชาญวิทย์ งามวงศ์ อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลราชธานี  เป็นประธานประกอบพิธี

บูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดภาคเรียน 1/2561 โดยมี คณะภราดา, คณะผู้ร่วมบริหาร, คณะครู, นักเรียนคาทอลิก, นักเรียนระดับชั้น ป.1 ,ม.1 และ 

ม.4 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ที่ De Montfort Hall

พิธีบูชาขอบพระคุณประจำาเดือน บาทหลวงชาญวิทย์ งามวงศ์ อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีบูชา

ขอบพระคุณ ประจำาเดือนมิถุนายน โดยมี คณะภราดา, คณะผู้ร่วมบริหาร, คณะครู, นักเรียนคาทอลิก, นักเรียนระดับชั้น ป.2 ,ป.5 ม.2 และ ม.5  

เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ที่ De Montfort Hall

First Thanksgiving Mass for Academic Year 2018 Rev. Fr. Chanvit Ngamwong, the 

director of Epiphany Seminary in Ubon Ratchathani, was the main celebrant in the Eucharistic Mass held on 25
th
 

May 2018 at the De Montfort Hall attended by the Brothers, school board of administrators, teachers, Catholic 

students and primary 1, secondary 1 and 4 level students. The event was a thanksgiving mass to open the first 

semester of academic year 2018.
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  We were given the opportunity by Bro. Dr. Prawat  

Sutthinont, our school director at ACU to train and practice 

our English language communication skills in Hyderabad, 

India from 10th March to 11
th
 May 2018.

        Apart from studying English, we also learned how to 

socialize and adapt to the new environment and culture of 

India. The accommodation was excellently provided to us 

at the Montfort Institution. We greatly appreciate the effort 

and assistance of both the ACU brothers in Thailand and 

the Brothers in Montfort Bhavan, India.

    We had significant and memorable experiences  

during our stay at St. Paul School and at Montfort Bhavan 

to learn English. The students and teachers there liked to 

ask us many questions. 

Hyderabad Experience 
Living and Studying in Hyderabad: “Opportunity is the starting point of success.”

     They were very interested in us maybe  

because we looked and dressed up differ-

ently from them. At first we found it difficult 

to understand them but as time went by 

and with frequent repetitions, we began to  

understand the language and tried to  

practice with them every day. We converse 

with our teachers and friends all the time. 

         We learned many things from our Hyderabad experience 

and we would like to share some tips with others about learning the 

English language and how to communicate more effectively.

       (1) Learn a lot through repetitions; (2) do not be afraid to 

make mistakes; (3) should not be afraid to be corrected; (4) try to 

speak English more often with friends, teachers and other people in 

order to gain confidence; and lastly (5) never give up! If you don’t 

understand at first, ask for clarity and try again.

         Finally, we would like to express our gratitude to Bro. Dr. 

Prawat Sutthinont for giving us the opportunity to improve our English 

communication skills. We also extend our appreciation to the Brothers 

in Hyderabad for taking good care of us. The knowledge and experi-

ences we gained from Hyderabad will serve as our starting point of 

success in using English for effective communication. Thank you from 

the bottom of our hearts!
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พิธีทบทวนคำาปฏิญาณและสวนสนามบรรดาลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมพิธีทบทวนคำา

ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พระผูพ้ระราชทานกำาเนดิลกูเสือไทย ในวันศกุร์ที ่29 มถุินายน 2561 โดยม ีภราดาพิทยา เตื่อยตา ทีป่รึกษาฝ่ายกิจการนกัเรียน  

เป็นประธานในพิธีฯ

กิจกรรม PBL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Project Based Learning (PBL) สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุม เดอ มงฟอร์ต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และ

สามารถใช้ภาษาองักฤษเสมอืนในชีวิตประจำาวัน โดยมวิีทยากรจาก มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ มาถ่ายทอดความรู้และจดักิจกรรมตา่ง ๆ  สำาหรับนกัเรียน

The boy and gi r l  scouts and the scout master of Assumption Col lege Ubonratchathani  

participated in the renewal of pledge and scouting parade to commemorate the establishment of 

the National Scouting Movement in honor of King Rama IX who founded the scouting movement in  

Thailand. The event was held on 29
th
 June 2018 with Bro. Pittaya Tueaita, adviser of Student Affairs Department 

as the chairman of the ceremonies.

PBL Activities The Foreign Languages Learning Group, Academic Department organized its Project Based 

Learning (PBL) activities participated in by secondary 4 students held on 29
th
 June 2018 at the De Montfort Hall 

to encourage students to improve their English language skills and be able to use them in daily life with the 

resource speakers from Assumption University who have prepared various activities for the students.

Renewal of Pledge and Scouting Parade Ceremony
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World No Drugs Day 2018

On 26
th
 June 2018, the Student Affairs Department of Assumption College Ubonratchathani initiated the campaign 

against drugs in observance of World No Drugs Day 2018 with Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the director of ACU 

as the chairman of the opening ceremonies who read the message from the Minister of Education on World No 

Drugs Day (26 June) and shared his viewpoint on the occasion.

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

ประจำาปี 2561 โดย ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรม, อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เนื่ องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และให้โอวาทกับนักเรียน

Congratulations to Students! 
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Kindergarten Summer Course 2018 Assumption College Ubonratchathani organized  

its Summer Course 2018 from 26
th
 March to 27

th
 April 2018 to prepare students of Nursery to Kindergarten 3. 

The purpose of the course was to develop students in 5 dimensions such as physically, emotionally, spiritually, 

socially and intellectually in order to live happily and spend their free time productively. The summer course was 

opened to ACU students as well as those from other schools.

Summer Course อนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer Course 2018) ระหว่างวันที่  

26 มนีาคม-27เมษายน2561 เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับนกัเรียนระดบัช้ันบริบาล-อ.3 โดยมุง่เนน้ให้นกัเรียนพัฒนาตนครบทัง้ 5 มติ ิร่างกาย จติใจ 

อารมณ ์สังคม และสตปิญัญา ใหส้ามารถใช้ชีวิตไดอ้ยา่งมคีวามสุข อกีทัง้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์โดยเปดิรับนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญอบุลราชธาน ี 

และจากโรงเรียนภายนอก
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Kindergarten 3 Graduation Day

Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director, awarded certificates to pupils who completed Kindergarten  

3 education for the academic year 2017. The event was held on 10
th
 March 2018 at the De Montfort Hall, attended 

by the Brothers, PTA president, alumni association president, the director’s advisory board members, teachers and 

parents.

มอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียน  เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร สำาหรับนักเรียน 

ที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ De Montfort Hall พร้อมด้วย คณะภราดา, นายกสมาคม 

ผู้ปกครองและครูฯ, นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ, คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีฯ  
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การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เคารพธงชาติและกิจกรรมตอนเช้า ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ์ผู้อำานวยการโรงเรียน ได้เยี่ยมชมและให้กำาลังใจ 

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เคารพธงชาติและกิจกรรมตอนเช้าก่อนขึ้นห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในทุกเช้าของทุก ๆ วัน

เลือกต้ังสภานักเรียนระดับชั้นอนุบาล  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 แผนกอนุบาล  จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนระดับช้ันอนุบาล ประจำาปี 

การศกึษา 2561 เพื่อส่งเสริมและปลกูฝงัระบอบประชาธิปไตยให้กับนกัเรียน ฝกึนกัเรียนให้ทำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัแทนของนกัเรียนอื่นๆ ในการทำากิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียน

Morning Assembly and Activities Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director, regularly 

visits and supports the morning prayers, singing of national anthem as well as routine activities of kindergarten 

students every day.

Kindergarten Student Council Election On 8
th 

June 2018, the Kindergarten Section  

conducted an election for Student Council members in the Kindergarten level, academic year 2018 to promote 

and instill a democratic system for students and train them to do their duties representing others by doing  

various school activities.
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ACU Alumni

The 3
rd
 Homecoming Day

The Alumni Association in cooperation with Assumption College Ubonratchathani organized its 3
rd
 Homecom-

ing Day with the theme “Just want to meet up!” held on 7
th
 April 2018 at the De Montfort Hall to encourage 

all our former students to come and meet again, exchange ideas, create an alumni network and to express  

gratitude to the school, the brothers and the teachers.

“คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ACU คร้ังท่ี 3 ขอแค่เรามาเจอกัน” สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดงาน “คืนสู่เหย้า  

ศิษย์เก่า ACU ครั้งที่ 3 ขอแค่เรามาเจอกัน” ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ De Montfort Hall เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกคนได้กลับมาพบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนความคิด สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าฯ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียน  คณะภราดา และคณะครู
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website : http://www.acu.ac.th Email : acu284444@gmail.com https://www.facebook.com/ACU2508

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  500 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

Tel.045-284444, 045-280855 Fax. 045-313440

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.10-08.30 น. คณะภราดา 

พรอมดวยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

รวมน่ังสมาธิ ต้ังจติอธิษฐาน ขอพรจากแมพระอัสสัมชัญ นักบญุหลยุสฯ 

และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีทุกคนนับถือ ใหคุมครองนักฟุตบอลทีมหมปูาอะคาเดมี

ทั้ง 13 คน ใหรอดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และ สงกําลังใจให

กับทุกหน�วยงานทั้งในและตางประเทศ ทุกจิตอาสา ใหมีพลังเขมแข็ง

ในการชวยเหลือตอไป // 22.33 น. เจอทีมหมูปาแลว // ดีใจที่สุด // 

ยินดีตอนรับกลับบาน//

#ทีมหมูปาอะค
าเดมี # รีบ

กลับมานะ#   

# กลับมาอยาง
ปลอดภัย # 

#คนแปลกหนาที่อยาก
เจอที่สุด#

พวกเรา
ชาว ACU 

รวมเปนกําลังใจให
นองๆ


